
Presidência Finlandesa da UE 2019



Presidência do Conselho da UE
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A PRESIDÊNCIA
DETÉM DUAS 
FUNÇÕES PRINCIPAIS

1

2

Planeamento e 
presidência das 
reuniões do 
Conselho e das 
suas instâncias 
preparatórias

Representação do 
Conselho nas
relações com as 
outras instituições
da UE

A presidência do Conselho é exercida em regime rotativo 
pelos Estados-Membros da UE por períodos de seis meses.

2017 2018
Roménia

2019 2020
Croácia

2021

A Finlândia presidirá desde o dia 1 de Julho, até
ao dia 31 de Dezembro de 2019.

• Os Estados-Membros que exercem a 
presidência trabalham em estreita cooperação 
em grupos de três, denominados "trios"

• Roménia – Finlândia – Croácia
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Presidências Finlandesas do Conselho da UE

1999 2006 2019
ESTADOS-
MEMBROS 15 25 27/28

ORÇAMENTO 371 milhões FIM 75 milhões EUR 70 milhões EUR

REUNIÕES 
NA 

FINLÂNDIA
80 135 90

LOCALIZAÇÃ
O DAS 

REUNIÕES
20

locais
21

locais Helsínquia
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Fase institucional de transição

2–4 Julho, Plenário do Parlamento
Europeu
• Eleição do novo Presidente do 

Parlamento Europeu

15–18 Julho, sessão plenária, PE
• O Presidente da Comissão proposto apresenta as suas 

orientações políticas e é eleito pelo PE

Julho–Agosto
• Presidente da Comissão Europeia, EUCO, consulta os Estados-

Membros sobre outras nomeações de alto nível

• Estados-Membros sugerem Comissários
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Fase institucional de transição

Julho–Agosto 
• Conselho Europeu 

Extraordinário elege novo 
Presidente da Comissão 
Europeia e nomeia novo 
Alto Representante

Setembro–Outubro
• Audições e votação do PE 

sobre o voto de 
consentimento

• Conselho Europeu nomeia a 
nova Comissão 1 nov 2019 
- 31 out 2024

Fim do ano
• O Conselho, a Comissão e o PE trocam opiniões sobre as 

prioridades do novo mandato

• Programa de trabalho da Comissão para 2020, em dezembro



A Presidência finlandesa – Novas prioridades
estratégicas e agenda herdada

Nova Agenda Estratégica

•Proteger os cidadãos e liberdades
•Desenvolver uma base económica forte e vibrante
•Construir uma Europa climate neutral, verde, justo e 
social
•Promover os interesses e valores europeus no palco
global

Agenda herdada
•Quadro Financeiro Plurianual
•Estado de Direito
•Brexit
•Migrações
•UEM



Presidência finlandesa : Europa Sustentável –
Futuro sustentável

As nossas prioridades:

• Reforçar os valores comuns e Estado de Direito

• Fazer da UE mais competitivo e socialmente inclusivo

• Reforçar a posição da UE como líder global na ação climática

• Proteger a segurança dos cidadãos amplamente



A Presidência finlandesa – princípios chave

• Organização sustentável das reuniões

• Transparência e comunicação activo

• Respeito para os princípios de melhor regulamentação

• A utilização e desenvolvimento das ferramentas digitais no trabalho dos
conselhos
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Organização sustentável da Presidência

• Manter o número das reuniões ministeriais e outras reuniões da UE 
razoável & favorecer a video conferência nas reuniões preparatórias

• O local da reunião, Finlandia Hall, de acesso fácil à pé ou de transportes
públicos.

• Finlândia vai compensar as emissões de carbono causadas pelas viagens
aéreas para as reuniões da Presidência em Helsínquia e Bruxelas, em vez
de distribuir as tradicionais prendas da presidência

• Vamos evitar a produção de materiais e plástico descartável, favorecendo
reciclável, biodegradável e soluções digitais
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Valores, Estado de Direito

• O sucesso europeu baseia-se nas instituições democráticas, nos direitos 
humanos e no princípio do Estado de Direito. 

• A realização do princípio do Estado de Direito tem que ser fortalecido, para 
que os cidadãos possam usufruir da paz e de direitos iguais. 

• A força da União está na unidade, todos temos que prezar os nossos 
valores comuns.
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UE competitiva e socialmente harmonioso
• O objetivo é uma União Europeia competitiva e socialmente harmonioso. 

• Ao promover conhecimento e educação, justiça regional e social e 
igualdade de género a União Europeia cria crescimento sustentável e bem-
estar aos seus cidadãos.

• A investigação, as inovações e explorar as possibilidades da digitalização 
são essenciais para o sucesso no futuro.
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Crescimento estratégico da UE 

MERCADO ÚNICO  E 
JUSTO

Política comercial como 
dimensão externa da 
competitividade da UE

Mercado Único Eficaz, 
incluindo uma política 
industrial moderna

FACILITADORES 
ESTRATÉGICOS

Crescimento 
Estratégico 

da UE

Transformação para uma 
economia de baixo carbono

Economia digital como 
vantagem competitiva

Competências e 
sociedade inclusiva
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Mercado Único para o futuro

• Mercado Único interligado com a economia digital dinâmica
• Economia de dados
• Inteligência Artificial e outras tecnologias-chave
• Economia de Plataforma
• Confiança

• Promoção do mercado de serviços

• Dimensão social, incluindo um quadro comum para a aprendizagem
continuada

• Aplicação e implementação eficientes a todos os níveis
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Crescimento do Comércio

O crescimento sustentável e a competitividade reforçados através de uma 
política comercial ambiciosa, aberta e baseada em regras. Objetivos 
principais:

• Fortalecer o sistema multilateral de comércio
• Manter o papel de liderança da UE na modernização da OMC 

• Desenvolver as relações comerciais bilaterais e regionais da UE
• Reforçar o comércio, o investimento e as relações económicas 
da UE com os principais parceiros, abrindo mercados, 
liberalizando o comércio e criando novas regras

• Reforçar o papel da UE como ator global na política comercial
• Garantir a unidade da UE nas instâncias internacionais de 
negociação e uma rápida ratificação e aplicação dos acordos 
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UE lider global das questões climáticas

O aquecimento global não deve exceder 1,5ºC. Para o efeito, a UE precisa de

• decidir uma estratégia ambiciosa a longo prazo até 2020, com o objetivo 

de alcançar a neutralidade carbónica antes de 2050

• rever a atual meta de redução de gases de efeito estufa da UE

• O esquema de comércio de emissões é a ferramenta chave para 

alcançar o novo objetivo

• A quantidade de licenças deve ser reduzida e o âmbito do regulamento alargado



Política climática
• Definir os elementos chave da estratégica no Conselho Europeu até ao fim

do ano 2019

• A transição para a economia circular e bioeconomia promove a redução dos
gases do efeito estufa e melhora a competitividade da Europa

• Na economia circular o foco tem sido especialmente nos plásticos, 
resíduos, aumento das possibilidades de influência dos consumidores e o 
compromisso com os grupos de interesse

• Dar novos passos para ampliar a ação para novos setores

• O valor estratégico e económico de água e alimentos limpos como também
da agricultura e silvicultura sustentável tem vindo aumentar. 

• Promoção das políticas de desenvolvimento das regiões rurais, que têm
melhor em conta as alterações climáticas. 
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Segurança dos citadãos
• UE deve utilizar de uma forma consistente as ferramentas existentes, 

nomeadamente a diplomacia, operações de gestão de crises, política
comercial e política para o desenvolvimento para influir nos conflitos

• Intensificar a participação na prevenção dos conflitos e mediação da paz, 
prestando uma atenção especial ao papel importante das mulheres e 
jovens

• Através do combate da criminalidade e do terrorismo transfronteiriço e 
aposta na segurança das fronteiras, os países membros da UE podem criar
da união um espaço seguro. 

• Reduzir as desiguladades
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Segurança e Defesa incluindo o combate a 
ameaças híbridas

• Aproveitamento dos instrumentos da UE para proteção da Europa 
• Executar iniciativas de defesa da UE, como a PESCO, Fundo de 
Defesa, CARD
• Simplificar estruturas e financiamento para segurança e defesa

• Maior enfoque nas ameaças híbridas e cibernéticas, bem como na
comunicação estratégica

• Desenvolvimento de parcerias
• Desenvolver a cooperação UE-OTAN, incluindo o domínio da mobilidade
militar

• Lançamento da discussão sobre a digitalização da defesa
• Dar enfoque à IA, tecnologias de rutura, cibernética, robótica



Actores-chave durante a Presidência 
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• Governo

GABINETE DO PRIMEIRO-MINISTRO

Responsabilidade geral pelo planeamento e execução da 
Presidência

O papel do Secretariado do Governo para Assuntos da 
UE reside na coordenação dos preparativos da agenda

O Secretariado da Presidência da UE da Finlândia é 
responsável pelas disposições práticas das reuniões que 
se realizam na Finlândia

O Departamento de Comunicações do Governo é 
responsável pelas comunicações da Presidência

As tomadas de decisão política, sobre o plano de ação, 
são determinadas na Comissão do Gabinete para os 
Assuntos da UE (presidida pelo Primeiro-Ministro, 
reuniões semanais)

MINISTÉRIOS

Os ministérios são responsáveis   pela 
elaboração dos assuntos em agenda sob a 
sua alçada e pela prestação de apoio ao 
trabalho dos seus ministros.

REPRESENTAÇÃO PERMANENTE DA 
FINLÂNDIA NA UE

Desempenha um papel instrumental nos 
preparativos em Bruxelas e na execução da 
Presidência



Actores-chave durante a Presidência 

PARLEU2019.fi

• Parlamento com papel forte nos assuntos Europeus 

A GRANDE COMISSÃO DO PARLAMENTO FINLANDÊS

O parlamento decide o parecer da Finlândia nos assuntos Europeus que são da sua responsabilidade.

A Grande Comissão do Parlamento finlandês é o órgão decisório das políticas relativas à União Europeia, à exceção da política externa e 
de segurança, que são da responsabilidade da Comissão Parlamentar dos Assuntos Estrangeiros. 

Adicionalmente trabalha as iniciativas legislativas, que chegam do Plenário Parlamentar da primeira audição. Expressa a posição do 
Parlamento sobre assuntos relativos à legislação, orçamento e dos tratados em preparação na União Europeia. 
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Reuniões Ministeriais Informais a decorrer
em Helsínquia

4–5 Julho Competitividade (COMPET)

11–12 Julho Ambiente (ENV)

18–19 Julho Justiça e Assuntos Internos (JHA)

28–29 Agosto

29–30 Agosto

Ministros da Defesa

Ministros dos Negócios Estrangeiros (Gymnich)

13–14 Setembro Assuntos Económicos e Financeiros (ECOFIN) 

22–24 Setembro Agricultura (AGRIFISH)
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Finlandia Hall, o 
local escolhido
para a realização
dos eventos



Obrigada!


